Siguranta pe Internet in scoala noastra !
Problemele legate de siguranța online sunt menționate în unele politici ale școlii noastre
m care se refera la comportamentul online,la hărțuire și la protecția copiilor.
Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare prin promovarea învățării moderne, a
sistemului de evaluare a calității în învățământ este strans legata de utilizarea informatiilot din
mediul online.
De aceea s-au stabilit regulile de utilizare de catre elevi a calculatorului şi Internetului în cadrul
diferitelor activităţi didactice si extracurriculare si s-a explicat părinţilor importanţa folosirii
adecvate a Internet-ului de către copii (informaţii de cultură generală, ajutor la teme, recreere) şi
rolul lor în evitarea pericolelor la care pot fi expuşi copiii.lor, vizand reducerea fenomenului de
bullyng, comportament adecvat si protectia on-line.
In politicile școlare sunt cuprinse norme privind problemele de securitate electronică si se face
referire la comportamentul responsabil, la masurile anti-bullying, la protecția copilului.
In fiecare an, Comisia manageriala din scoala a prevazut activitati specifice sigurantei pe
Internet, in planurile manageriale .
In fiecare an, Comisia pentru proiecte de cooperare si integrare europeana din scoala a
prevazut activitati specifice sigurantei pe Internet, in calendarele locale ale activitatilor ,
proiectelor si programeloe europene.

Preocuparile scolii legate de securitatea cibernetica sunt multiple .
Initierea de evenimente eTwinning legate de securitatea cibernetica

Participarea cu echipe de elevi de la calsele a XII-a la proiectul eTwinning
STOP AGRESIONS ONLINE Cyberbullying
https://live.etwinning.net/projects/project/181134

Participarea la evenimente eTwinning legate de securitatea cibernetica :
•

https://live.etwinning.net/events/event/106029, Güvenli İnternet Günü;

•

https://live.etwinning.net/events/event/107272

•

Internette güvendeyim-I'm safe on the internet;

•

https://live.etwinning.net/events/event/103187

•

E safety in our school

•

https://live.etwinning.net/events/event/107094

•

Safer Internet Day at Our School - Happy Onlife Quiz

•

https://live.etwinning.net/events/event/106800

•

Güvenli İnternet Günü / Safer Internet Day / 10-11 Şubat 2020

•

https://live.etwinning.net/events/event/105412

•

Safer Internet Day 2020 in Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco

•

https://live.etwinning.net/events/event/105434

•

eSafety of Effective English with eTwinners Project

•

https://live.etwinning.net/events/event/105442

•

Focus on eSafety and Focus on English https://live.etwinning.net/events/event/105446

•

HAPPY ESAFETY DAY HAPPY KIDS

O parte din activitatile legate de securitatea cibernetica sunt postate pe pagina eTwinning
LICEUL ENERGETIC din CRAIOVA, ROMANIA
https://live.etwinning.net/profile/school/173353

O parte din activitatile legate de securitatea cibernetica sunt pe site-ul scolii :
•

http://colegiulenergeticcraiova.ro/etwinning/

•

La LICEUL ENERGETIC din CRAIOVA, ne PREOCUPA PERMANENT siguranta pe
Internet a elevilor de liceu

•

http://colegiulenergeticcraiova.ro/wp-content/uploads/2020/01/Sigur-Info-eTw-liceu.pdf

•

La LICEUL ENERGETIC din CRAIOVA, ne PREOCUPA PERMANENT siguranta pe
Internet a elevilor nostri de gimaziu

•

http://colegiulenergeticcraiova.ro/wp-content/uploads/2020/01/Sigur-Info-la-Energeticgimnaziu.pdf

-

Articole scrise de profssor Lulache Mariana , pe blogul profesorilor din
Romania

-

https://iteach.ro/pg/blog/mariana.lulache/

-

Securitatea cibernetica, la ordinea zilei , 02.02.2020

-

https://iteach.ro/pg/blog/mariana.lulache/read/86849/securitatea-cibernetica-la-ordineazilei

-

Din nou, PREOCUPARI PERMANENTE privind siguranta pe Internet a elevilor de
gimaziu La LICEUL ENERGETIC din CRAIOVA!, 01.02.2020

-

https://iteach.ro/pg/blog/mariana.lulache/read/86830/din-nou-preocupari-permanenteprivind-siguranta-pe-internet-a-elevilor-de-gimaziu-la-liceul-energetic-din-craiova

-

La LICEUL ENERGETIC din CRAIOVA, ne PREOCUPA PERMANENT siguranta pe
Internet a elevilor de liceu !, 31.01.2020

-

https://iteach.ro/pg/blog/mariana.lulache/read/86813/la-liceul-energetic-din-craiova-nepreocupa-permanent-siguranta-pe-internet-a-elevilor-de-liceu-

